
Přednáška: Genetika bílé kresby 

Ing. Markéta Čacká, (utahraptor@seznam.cz) 

Bílá kresba = nepřítomnost barvy v místech, kde by potkan byl za jiných okolností normálně zbarvený 

Jak vzniká bílá kresba? 

- v raných fázích vývoje embrya putují pigmentové buňky z oblasti podél 

budoucí páteře v několika proudech (k hlavě, na bocích, k ocasu) až se 

jednotlivé toky nakonec pospojují 

- v případě, že je nějakými geny tento tok buněk zpomalen, nedostanou se 

pigmentové buňky všude a místa, kde chybí, zůstanou bílá 

- proto také bílá kresba začíná na končetinách, protože to jsou místa, kam se buňky 

dostanou nejpozději 

Proč je těžké odchovat standardní bílou kresbu? 

- bílou kresbu ovlivňuje velké množství genů, kromě hlavního genu, který určuje typ kresby, se 

na celkovém vzhledu podílejí další geny (modifikátory), které určují přesné rozložení bílé 

barvy 

- na přesné rozložení kresby může mít vliv i průběh vývoje embrya v děloze 

- ani dva standardní jedinci nemohou tedy zaručit, že se jim narodí standardní potomci, záleží 

na kombinaci modifikátorů od obou rodičů 

Souvisí s bílou kresbou nějaké zdravotní problémy? 

- hluchota: u extrémně bílých potkanů (typu black eyed white) se někdy může vyskytnout, 

protože pigmentové buňky jsou součástí drobných vlásků ve sluchových buňkách, jejichž 

účelem je zachycovat vlnění vzduchu 

- geneticky podmíněný megacolon: potkan není schopný normálně posouvat výkaly trávicím 

traktem, protože mu chybí inervace v částech tlustého střeva, výkaly se hromadí, až dojde 

k následné sepsi organismu a úmrtí; potkani s tímto problémem vykazují různou míru bílé 

kresby, ale nedá se říct, že by se s onemocněním pojila nějaká konkrétní kresba 

Gen hooded 

- alely tohoto genu jsou zodpovědné za většinu typů bílé kresby 

- máme doloženo 7 alel tohoto genu, z nichž alela H(re) a H(Ro) jsou dominantně letální, žádná 

ale nesouvisí se vznikem megacolonu 

- nejčastěji se setkáme s kresbami vytvořenými kombinacemi alel H, h, h(i), H(n) a H(e) 

 

Běžné alely a jejich efekt 

H - původní alela, nevytváří žádný podíl bílé 

h hooded velký rozsah bílé soustředěný na břiše a bocích od úrovně ramen dále 

h(i) irish malý podíl bílé především mezi předníma nohama zvířete 

H(n) notched vysoký podíl bílé barvy, zbarvení omezuje víceméně na hlavu 

H(e) extreme extrémně rozsáhlé oblasti bílé barvy, zbarvení jen kolem uší a očí 
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Modifikátory genu hooded 

- jedná se o větší množství genů s různým účinkem, který se ale neprojevuje samostatně 

- kombinace těchto modifikátorů určuje přesné rozložení bílé kresby, to znamená, že když má 

potkan na genu hooded kombinaci třeba pro hooded pruh, modifikátory mohou pozměnit 

šířku či délku výsledného pruhu 

- modifikátory nejsou dostatečně prozkoumané a většinou nemají ani vlastní jména, ale jeden 

z nich se označuje jako Hooded modifier (Hm) a zkracuje pruh; jako modifikátor se někdy 

označuje i gen pro down-under 

 

Účinek modifikátorů na potkany s kombinací hh na genu hooded 

     

bareback mismarked hooded banded american berk. 
zkrácení pruhu přerušený pruh standardní rozšíření pruhu velké rozšíření 

 

Další geny pro bílou kresbu 

- down-under: někdy je považován za modifikátor, vytváří barevné oblasti na spodní části jinak 

bíle zbarveného potkana, potkan musí mít některou z recesivních alel genu hooded, jinak 

efekt down-under genu není patrný 

- head-spot: vytváří bílou kresbu na hlavě (spotted, blazed), dědí se recesivně a ačkoliv se 

obvykle tvrdí, že bílá na hlavě souvisí s megacolonem, tento gen je neškodný 

 

  

down-under blazed 

 

Proč v genech pro bílou kresbu chybí husky? 

- husky ve skutečnosti není typ bílé kresby, ale spíše barevný efekt, kdy dochází k pozměnění 

původního zbarvení a kresby 

- charakteristická je pro něj postupná změna barvy, mláďata se rodí barevná, ale s postupem 

věku se jim v srsti objevuje stále více bílých chlupů, ve stáří mohou být celí bílí 

- výměna barevných chlupů za bílé postupuje od spodní části těla k hřbetu 

- husky mají při narození obvykle bílou spodní část těla a na hlavě širokou lysinu zasahující až 

na spodní čelist, mohou se ale vyskytovat i v dalších bílých kresbách, třeba hooded, capped... 

 

 

  



Přednáška: Barevné linie a jejich křížení 
Ing. Markéta Čacká, (utahraptor@seznam.cz) 

Barevná linie = skupina barev se stejným genetickým pozadím 

Systém barevných linií umožňuje chovatelům vhodně volit zvířata ke krytí, aniž by se příliš museli 

zabývat genetikou, je tedy výbornou pomůckou zejména pro začátečníky, kteří se tak nemusí bát, že 

by udělali nějakou chovatelskou botu, stačí se naučit, jaké barvy do zvolené barevné linie patří a 

vybírat rodiče budoucího vrhu podle toho. 

Jak vypadá barevná linie? 

- je to soubor aguti i non-aguti variant barev, které jsou vytvořené stejnými geny 

- na příkladu topazové linie je dobře vidět, proč vypsané barvy patří do stejné linie, vyskytují se 

totiž u nich různé kombinace genů A (aguti gen), R (béžový gen) a M (mink gen) 

 

Příklad barevné linie – topaz: 

beige (aa rr M-) 
havana (aa Rr mm) 

buff (aa rr mm) 

mink po těchto barvách (aa RR mm) 

černá po těchto barvách (aa R- M-) 

fawn (A- rr M-) 
havana agouti (A- Rr mm) 

topaz (A- rr mm) 

cinnamon po těchto barvách (A- RR mm) 

agouti po těchto barvách (A- R- M-) 

 

Některé barvy se objevují v různých liniích, dají se libovolně kombinovat? 

- jedná se především o barvy agouti, black, cinnamon, mink, stínované barvy a albíny 

- vždy je potřeba používat do linie barvy, které z té linie pochází, jsou potomky stejné linie  

- pokud bychom do topazové linie použili minka po jiných barvách, třeba russian dove, měl by 

genotyp aa RR mm Dd a tím bychom si do linie vnesli navíc zbytečně gen D (ruská modrá) 

- na albínech není samozřejmě žádná barva vidět, ale pokud byli oba jeho rodiče třeba v ruské 

modré barvě, patří do ruské modré linie a není možné ho přikřižovat do linií jiných barev 

Proč je tak důležité nekřížit barevné linie? 

- čím větší množství genů pro barvy potkan nese, tím světlejší je barva jeho srsti 

- kdybychom volně kombinovali všechny geny, skončíme se světlými zvířaty s růžovýma očima 

a neexistovaly by jiné barvy 

- béžový a šampaňský gen barvy zesvětlují i v heterozygotní kombinaci, u barev, které mají být 

tmavé (např. modrá), je výsledná barva světlejší, než je požadováno 

 

Výsledek postupného přidávání recesivních kombinací v genech pro barvy: 

Geny pro barvy Barva srsti Název 

AA BB DD GG PP RR MM MoMo pepe původní divoké zbarvení agouti 
aa BB DD GG PP RR MM MoMo pepe ztráta tickingu black 
aa BB dd GG PP RR MM MoMo pepe tmavá modrošedá russian blue 
aa BB dd GG PP RR mm MoMo pepe světlá modrošedá russian dove 
aa BB dd GG PP RR mm MoMo Pepe stříbřitě namodrale šedá russian pearl 
aa BB dd gg PP RR mm MoMo Pepe světlá lehce našedlá diluted 

 

Příklady některých barevných linií: 

platinum – american blue, blue agouti, platinum, platinum agouti, mink, cinnamon, black, agouti 

russian dove – russian blue, russian blue agouti, russian dove, russian dove agouti, mink, cinnamon, 
black, agouti, russian pearl, russian pearl agouti 

russian silver – russian blue, russian blue agouti, american blue, american blue agouti, russian silver, 
russian silver agouti, black, agouti 


